
 وإسـماعيل إبـراهيم إلـى وأوحينـا بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا (( إناتفسري اآلية الكرميـة: 

  . زبورا )) داوود وآتينا وسليمان وهارون ويونس وأيوب وعيسى واألسباط ويعقوب وإسحاق

إليــك كمــا أوحينــا إلــى نــوح والنبيــين مــن (( إنــا أوحينــا أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

الـوحي هـو  (( أوحينـا ))الضـمري يعـود علـى اهللا عزوجـل ، وكـان بصـيغة اجلمـع تعظيمـا ؛ وقولـه:  بعده )) (( إنا ))

 يتعبـد بـه عبـاده ، هـذا هـو الـوحي م بسرعة وخفاء ، واملراد به هنا إعالم اهللا تعاىل رسله وأنبيائه بشرعه الـذياإلعال

، أن يعلــم اهللا أحــدا مــن أنبيــاءه أو رســله بالشــرع الــذي يتعبــد بــه عبــاده ، هــذا الــوحي ؛ وقــد ذكــر اهللا عزوجــل يف 

 يرســل أو حجــاب وراء مـن أو وحيــا إال اهللا يكلمـه أن لبشــر كـان (( ومــاسـورة الشـورى أنــه ثالثـة أقســام فقـال: 

مـا هنـا  ا أوحينـا إلـى نـوح والنبيـين مـن بعـده ))(( كمـ؛ وقولـه:  حكـيم )) علـي إنه يشاء ما بإذنه فيوحي رسوال

حيتمل أن تكون موصـولة وإذا كـان كـذلك فالبـد مـن عائـد حمـذوف ، والتقـدير: كالـذي أوحينـاه إىل نـوح ؛ وحيتمـل 

بــاألقرب أن تكــون مصــدرية أي كإحيائنــا ، وهــذا أوىل ألنــه ال حيتــاج إىل تقــدير ، أي كإحيائنــا إىل نــوح ؛ ونــوح هــو 

(( والنبيـين مـن بعـده ليهم الصالة والسالم كما جاء ذلك مصرحا يف حديث الشـفاعة ؛ وهلـذا قـال: أول الرسل ع

واملراد بـالنبيني هنـا النبيـون الـذين أرسـلوا إىل أقـوامهم ، وقـد جعـل اهللا النبـوة والكتـاب يف ذريـة ابـراهيم ونـوح كمـا  ))

وـذا نعـرف أنـه ال رسـول قبـل  والكتـاب )) النبوة ذريتهما في وجعلنا وإبراهيم نوحا أرسلنا (( ولقدقال تعاىل: 

نوح عليه الصالة والسالم وأن ما ذكره املؤرخون مـن أن إدريـس قبـل نـوح فهـو قـول خطـأ ، بـل الصـواب أن إدريـس 

(( ابـراهيم و  (( ابراهـام ))هنا فيهـا قراءتـان:  (( ابراهيم ))و (( وأوحينا إلى ابراهيم ))من أنبياء بين إسرائيل ؛ 

وكالمهـــا قراءتـــان صـــحيحتان ســـبعيتان جيـــوز أن يقـــرأ مـــا اإلنســـان ؛ ولكـــن كمـــا أســـلفنا لكـــم ال جيـــوز أن يقـــرأ  ))

(( وأوحينــا إلــى اإلنســان بــني العامــة بقــراءة خارجــة عمــا يف أيــديهم مــن املصــاحف ألن ذلــك يكــون ســببا للفتنــة ؛ 

وهـو ابـن اسـحاق  (( ويعقـوب ))ابنه الثاين ؛ وهو  (( وإسحاق ))وهو ابن ابراهيم األكرب  إبراهيم وإسماعيل ))

ألن أنبياء بين إسرائيل كانوا من ذرية يعقوب ؛ إذا امساعيل واسحاق أخـوان ، وامساعيـل عـم  وإمنا نص عليه أنه ابن

(( قيــل إن األســباط املـراد ــم قبائــل بــين إسـرائيل كمــا قــال تعــاىل:  (( واألســباط ))مـن ؟ يعقــوب ، عــم يعقـوب ، 

، وقيــل إن املــراد باألســباط هــم أوالد يعقــوب ؛ فعلــى األول يكــون مــن  أســباطا أممــا )) عشــرة اثنتــي وقطعنــاهم

(( باب ذكر العام وإرادة اخلاص ؛ ألن األسـباط كلهـم ليسـوا أنبيـاء وإمنـا األنبيـاء فـيهم ؛ وعلـى الثـاين ال إشـكال ؛ 

هللا عليــه وآلــه وســلم رســول وال نــيب أيضــا ؛ لــيس بينــه وبــني حممــد صــلى اوهــو آخــر أنبيــاء بــين إســرائيل  وعيســى ))

كذلك أيضا من بـين إسـرائيل ،   (( وهارون ))كذلك ،   (( ويونس ))وهو من بين إسرائيل ،  (( وأيوب ))وقوله: 

و داوود هـو أبـو سـليمان ؛ والزبـور هـو الكتـاب الـذي  (( وآتينا داوود زبورا ))من بين إسـرائيل ،  (( وسليمان ))



داوود ونـــص عليـــه ألن فيـــه مـــواعظ مرققـــة للقلـــوب وألن داوود عليـــه الصـــالة والســـالم كـــان يـــرتمن بـــه  آتـــاه اهللا تعـــاىل

 ورسـال قبـل مـن عليـك قصصـناهم قد (( ورسالتفسري اآلية الكرمية:  .فتسمعه الطري وتسبح معه وكذلك اجلبال 

ـــم  (( ورســـال . تكليمـــا )) موســـى اهللا وكلـــم عليـــك نقصصـــهم لـــم قـــد قصصـــناهم عليـــك مـــن قبـــل ورســـال ل

 ؛ مثل من الذين من الرسل ومل يذكر يف هذه اآلية ؟ يوسف ، شـعيب ، هـود ، صـاحل ، لـوط نقصصهم عليك ))

ألن اهللا  (( ورســال لــم نقصصــهم عليــك ))مــن قبــل هــي هــذه اآليــة  (( رســال قــد قصصــناهم عليــك مــن قبــل ))

سـالم إال مـن كـانوا حـول جزيـرة العـرب ؛ أمـا مـن كـانوا بعيـدين كالـذين تعاىل مل يقص على الرسول عليه الصـالة وال

االعتبــار ، وإذا مل يكــن  يف أمريكــا وأقصــى آســيا ومــا أشــبه ذلــك فلــم يــذكروا ؛ ألن املقصــود مــن ذكــر األنبيــاء هــو

هللا (( ورســال لــم نقصصــهم عليــك وكلــم ايف األحاديــث ويف املكــان فــإن االعتبــار يكــون يف ذلــك قليــل ،  هنــاك .

مصــدر مؤكــد مبعــىن الفعــل  (( تكليمــا ))مكلــم مفعــول بــه ، و  (( موســى ))فاعــل و  (( اهللا )) موســى تكليمــا ))

ـ كلمـه تكليمـا ـ كمـا أخـر ذكـر الذي قبله كلم تكليما ؛ وإمنـا أخـر ذكـر موسـى ملـا ذكـر مـن خصائصـه وهـو الكـالم 

تــاه اهللا تعــاىل داوود ؛ والرتتيــب بــني أنبيــاء اهللا داوود بعــد ســليمان مــع أنــه أبــوه مــن أجــل الــنص علــى زبــور الــذي آ

 أوحينــا (( إنــافوائــد اآليــة الكرميــة:  بالــذكر يكــون ألســباب بالغيــة لفظيــة أو معنويــة حســب مــا يتبــني مــن الســياق .

 واألســباط ويعقــوب وإســحاق وإســماعيل إبــراهيم إلــى وأوحينــا بعــده مــن والنبيــين نــوح إلــى أوحينــا كمــا إليــك

ــا وســليمان وهــارون ويــونس وأيــوب وعيســى يف هــذه اآليــة فوائــد كثــرية ؛ منهــا: أن أول  . زبــورا )) داوود وآتين

وهـذا هـو احلـق ولـيس قبلـه رسـول ؛ أمـا النبـوة فكانـت قبـل نـوح فـإن  (( والنبيـين مـن بعـده ))الرسل نوح ؛ لقولـه: 

 ال بـوحي مـن اهللا وبثبـوت الـوحي بـد هللا إآدم عليه الصالة والسالم كان نبينـا ألنـه يتعبـد هللا عزوجـل وال ميكـن أن يتع

يكون نبينا ولكنه مل يرسل إىل أوالده ألنه يف ذلك الوقت ال حاجة للرسل إذ أن الناس كانوا علـى ملـة واحـدة كمـا 

أي كـان  (( كان الناس أمة واحدة فبعـث اهللا النبيـين مبشـرين ومنـذرين وأنـزل معهـم الكتـاب ))قال اهللا تعاىل: 

ة علـى احلـق وعلـى الـدين القـومي فـاختلفوا فبعـث اهللا النبيـني مبشـرين ومنـذرين وأنـزل معهـم الكتـاب الناس أمـة واحـد

ومـــن  بـــاحلق لـــيحكم بيـــنهم فيمـــا اختلفـــوا فيـــه ؛ لكـــن يف عهـــد آدم ال اخـــتالف وهلـــذا كـــان نبينـــا ومل يكـــن رســـوال .

ولكن هل املـوحى بـه  ( كما أوحينا ))(فوائدها: أن الوحي إىل مجيع األنبياء والرسل كان من جنس واحد ؛ لقوله: 

(( ومـا أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـول يتفق ؟ نقول يتفـق يف أشـياء وخيتلـف يف أشـياء ، فالتوحيـد اتفـق عليـه الرسـل 

هــذا متفــق عليــه ؛ أمــا الشــرائع واملنهــاج فــإن األمــم ختتلــف ألن اهللا  فاعبــدون ))إال نــوحي إليــه أنــه ال إلــه إال أنــا 

(( لكــل جعلنــا مــنكم شــرعة ومنهاجــا ولــو شــاء اهللا ة مــا يناســب حــاهلم كمــا قــال تعــاىل: تعــاىل يشــرع لكــل أمــ

فالشـــرائع واملنهـــاج خيتلـــف ؛ أمـــا األصـــل فهـــو متفـــق ، كـــل  لجعلكـــم أمـــة واحـــدة ولكـــن ليبلـــوكم فيمـــا آتـــاكم ))



إلــه إال أنــا  (( ومــا أرســلنا مــن قبلــك مــن رســول إال نــوحي إليــه أنــه الالرســول اتفقــوا علــى أيــش ؟ علــى التوحيــد 

هــذا يف أصــل الــوحي ومــا اتفقــت فيــه الشــراع وهــو  (( كمــا أوحينــا إلــى نــوح والــذين مــن بعــده ))إذا  فاعبــدون ))

ومن فوائـدها: بطـالن قـول بعـض املـؤرخني أن إدريـس كـان  التوحيد ؛ أما املنهاج والشرائع فهي لكل أمم حبسبهم .

علـــى هـــؤالء الرســـل الكـــرام علـــيهم الصـــالة ومـــن فوائـــدها:   .قبـــل نـــوح ، فـــإن هـــذا قـــول باطـــل يبطلـــه القـــرآن الكـــرمي

 لـم ورسـال قبل من عليك قصصناهم قد : (( ورسالفوائد اآلية الكرمية والسالم: ابراهيم وامساعيل واسحاق اخل .

ومــن فوائــدها: أن اهللا تعــاىل قــص أنبــاء بعــض الرســل ومل يقــص    )) . تكليمــا موســى اهللا وكلــم عليــك نقصصــهم

خرين ؛ واحلكمة يف ذلك هو ما أشرنا إليه يف التفسري أن األنبياء البعيدين مـن منطقـة رسـالة حممـد صـلى اهللا أنباء آ

عليه وآله وسلم مل يقص اهللا علينا من نبأهم ؛ ولكن لو قال قائـل: هـل لكـل أمـة رسـول ؟ اجلـواب نعـم الشـك يف 

(( رســال مبشــرين ومنــذرين لــئال يكــون علــى ولــه: ولق (( وإن مــن أمــة إال خــال فيهــا نــذير ))هـذا ؛ لقولــه تعــاىل: 

(( وكلــم اهللا موســى تكليمــا ومــن فوائــدها: أن اهللا كلــم موســى كالمــا حقيقــا ؛ لقولــه:  . اهللا حجــة بعــد الرســل ))

والــذين أنكــروا أن يكــون اهللا تكلمــه ســلكوا مســلكني: مــنهم مـــن حــرف اآليــة لفظــا ليتغــري املعــىن ؛ ومــنهم مـــن  ))

حرفها معىن وأبقى اللفظ على ما هو عليه ؛ فمنهم من قال إن صواب القـراءة " وكلـم اهللا موسـى تكليمـا " فجعـل 

جنايـة علــى اهللا عزوجــل وعلــى كالمــه ،  املكلـم مــن ؟ موســى ، وهــذا حتريــف لفظـي وحتريــف للمعــىن ، وهــذا الشــك

إذ ال ميكـن ألحــد أن يقـول هنــا أن  (( ولمــا جـاء موســى لميقاتنـا وكلمــه ربـه ))وهـو أيضـا باطــل لقـول اهللا تعـاىل: 

((  ضـمري مفعـول وينفـي أن تكـون ضـمري الفاعـل ؛ ومـنهم مـن قـال  (( كلمه ))املكلم موسى ؛ ألن اهلاء يف قوله: 

( مـا مـن مكلــوم مـن الكلـم وهــو اجلـرح كمـا يف قـول النـيب صـلى اهللا عليــه وآلـه وسـلم:  ))كلـم اهللا موسـى تكليمـا 

 (( كلـم اهللا موسـى تكليمـا ))يكلم مبعىن ؟ جيرح ؛ فقالوا يكلم في سبيل اهللا واهللا أعلم بمن يلكم في سبيله ) 

، وهــذا أيضــا باطــل ؛ بــل ة ... احلكمــة ؛ حتريــف ـ والعيــاذ بــاهللا ـ يعــين جعلــوا هــذا مــن بــاب االســتعار أي جرحــه 

الصواب أن اهللا تعاىل كلم موسى تكليما واضحا بصوت وحرف يسمعه موسى وأن كالمه إيـاه كـان علـى وجهـني: 

ــاه نجيــا ))الوجــه األول املناجــاة ، والثــاين املنــاداة ، قــال اهللا تعــاىل:  ــاه مــن جانــب الطــور األيمــن وقربن  (( ونادين

ـــه والنـــداء يكـــون للبعيـــد واملناجـــاة ت كـــون للقريـــب ، ومـــن املعلـــوم أن البعيـــد حيتـــاج إىل صـــوت أعلـــى والقريـــب يكفي

 الرسـل بعـد حجـة اهللا علـى للنـاس يكـون لـئال ومنـذرين مبشـرين (( رسـالتفسري اآليـة الكرميـة:  الصوت اخلفي .

 املرسـل ، رسـول مبعـىنمجـع رسـوال (( رسال مبشرين ومنذرين )) (( رسال )) مث قال:  . حكيما )) عزيزا اهللا وكان

ــى نــوح والــذين مــن بعــده ))والظــاهر أــا حــال مــن قولــه:  ــا إل ــا إليــك كمــا أحين ــا أوحين حــال كــوم رســال  (( إن

 (( مبشــرين ومنــذرين ))مبعــىن مرســلني ،  )) (( رســالمبشــرين ومنــذرين ، وكانــت حــاال ألــا مبعــىن املشــتق إذ أن 



البشارة اإلخبار مبا يسر واإلنذار التخويف مبا خياف منـه ، وذلـك أن الشـرائع الـيت جـاءت ـا الرسـل أوامـر ونـواهي 

؛ فمــا الــذي يناســب األوامــر ؟ البشــارة ، يبشــر العامــل ــذا العمــل بــالثواب ، والــذي يناســب اإلنــذار هــو النــواهي 

كليـف اثنـني: أمـر ، والثـاين ـي ؛ فالـذي يليـق بـاألمر البشـارة فينذر اإلنسان من الوقوع فيه ؛ وهلذا كانـت أنـواع الت

، والـذي يليـق بـالنهي اإلنـذار ؛ هـذا هـو مـا جـاءت بـه الرسـل ، البشـارة واإلنـذار حـىت حممـد عليـه الصـالة والســالم 

الرسـل (( لـئال يكـون للنـاس علـى اهللا حجـة بعـد ؛  (( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونـذيرا ))قال اهللا تعاىل فيه: 

الــالم للتعليــل أي ألجــل أن ال يكــون للنــاس علــى اهللا حجــة بعــد الرســل ؛ احلجــة مــا  (( لــئال ))الــالم يف قولــه:  ))

حيـتج بــه الغــري علــى اآلخـر لــدفع املالمــة عنــه ورفــع العقوبـة عنــه ، هــذه هــي احلجــة يعـين الــدليل أو البينــة أو مــا أشــبه 

الرســل ؛ ألن الرســل علــيهم الصــالة والســالم يبينــون للنــاس بيانــا أي بعــد إرســال  (( بعــد الرســل ))ذلــك ؛ وقولــه: 

(( ليبـين لهـم أليـش ؟  (( وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ))تاما ال حيتاج معه إىل إيضاح كما قال تعاىل: 

(( لــئال يكــون فالبــد مــن البيــان علــى كــل رســول  (( فيضــل اهللا مــن يشــاء ويهــدي مــن يشــاء ))وبعــد البيــان  ))

فبعزتــه أرســل الرســل وجعــل النصــر هلــم يف الــدنيا  لنــاس علــى اهللا حجــة بعــد الرســل وكــان اهللا عزيــزا حكيمــا ))ل

 يكــون لـئال ومنـذرين مبشـرين (( رســالفوائـد اآليـة الكرميـة:  واآلخـرة ، وحبكمتـه شـرع الشـرائع وأحكمهـا وأتقنهــا .

هــذه اآليــة الكرميــة: بيــان حــال الرســل علــيهم  يف .حكيمــا ))  عزيــزا اهللا وكــان الرســل بعــد حجــة اهللا علــى للنــاس

ومـــن فوائـــدها: أنـــه ينبغـــي لإلنســـان  الصـــالة والســـالم وأـــم ال ختلـــوا مـــن بشـــارة ونـــذارة حســـب األوامـــر والنـــواهي .

الداعي إىل اهللا أن يعامل الناس مبـا تعامـل النـاس بـه الرسـل أقوامهـا ، فتـارة يبشـر وتـارة ينـذر ؛ ألنـه إن سـلك سـبيل 

واليـأس ؛ فلـذلك جيـب أن نذار دائمـا أدخـل النـاس يف دائما أدخل الناس يف اإلرجاء ، وإن سلك سبيل اإلالبشارة 

يكــون اإلنســان حكيمــا يراعــي أحــوال النــاس ، فمــثال إذا رأى النــاس قــد امكــوا يف أمــر حمــرم فهــل هنــا األوىل أن 

إن مل ينفـع ـم الـواعظ اإلنـذار ، ويشـدد ، فـ يسلك سبيل البشارة فيوقع الناس يف األمن من مكر اهللا أو اإلنـذار ؟

يف ؛ وهلــذا ملــا ورد األمــر  عمــر رضــي اهللا عنــه أنــه يســتعمل .الســلطاين .. الســلطان ؛ وهلــذا كــان مــن سياســة الــديين 

  قال شيخ اإلسالم " إن هذا احلكم ثابت إذا مل ينته الناس بدونه " . قتل شارب اخلمر يف الرابعة 

لتعليــل يف أفعــال اهللا كمــا هــو كــذلك يف أحكــام الشــرعية يعــين إثبــات التعليــل يف أحكــام اهللا ومــن فوائــدها: إثبــات ا

القدريــة كمــا هــو ثابــت يف األحكــام الشــرعية ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن الم التعليــل ؛ وهــذا ثابــت بأدلــة كثــرية أوصــلها 

م اهللا احلكـيم لكـان هـذا كـاف بعضهم إىل ألف على أن أفعال اهللا وأحكامه معللـة ، ولـو مل يكـن مـن ذلـك إال اسـ

؛ فكل ما فعله فلحكمة وكلما شرعه فلحكمة .ومـن فوائـدها: أن اهللا تعـاىل حيـب االعـذار مـن النـاس ؛ ألنـه أرسـل 

ومــن فوائــدها الفائــدة العظيمــة الكــربى وهــي: العــذر باجلهــل ، حــىت يف  الرســل لــئال يكــون للنــاس علــى اهللا حجــة .



باألصول والفروع فإذا كان اإلنسان جاهال مل يأتـه رسـول فلـه حجـة علـى اهللا وال أصول الدين ؛ ألن الرسل يأتيهم 

األصــل هــو وهــذا  لــه ؛حجــة  فــالألنــه لــو مل يكــن معــذورا ؛ ميكــن أن تثبــت لــه حجــة علــى اهللا إال إذا كــان معــذورا 

إليـه أن هنـاك دينـا اإلنسان مفرطا فال يعذر باجلهل كمـا لـو ألقـي  نو كالكتاب والسنة ؛ ولكن قد يالذي دل عليه 

إسالميا إهليا ولكنه مل يبحث عن هذا الدين وأعرض واستكرب فهنا نقول إنـه ال يعـذر ، ملـاذا ؟ لتفريطـه وعـدم حبثـه 

، واإلنسان لو كان يريد أن يـذهب إىل قريـة مـن القـرى وسـلك سـبيال مث قيـل لـه هـذا ال يوصـلك إىل القريـة فسـوف 

لكـن بشـرط أن ال ؛ فلهذا نقول العذر باجلهل لـيس علـى إطالقـه مـن كـل وجـه  ميتنع ويسأل أين الطريق هلذه القرية

فــإن كــان مفرطــا فــال عــذر لــه ؛ كيــف التفــريط ؟ أن يــذكر لــه أن الــدين خــالف مــا هــو عليــه ،  يكــون مفرطــا يف .

ا يقـول بعـض كمـ  عض اهلوام أو العوام ؟ العـوام .ومل أحبث كما يقول ب (( إنا وجدنا آبائنا على أمة ))ولكنه يقول 

اعمــل مــا تريــد وال تســأل ، إن ســألت قــالوا حــرام حــرم ؟  (( ال تســألوا عــن أشــياء إن تبــد لكــم تســوؤكم ))اهلــوام 

ومـن فوائـدها: بيـان رمحـة اهللا علـى عبـاده ، حيـث أرسـل  وإن سألت وقـالوا هـذا واجـب وجـب ؛ وهـذا غلـط كبـري .

هللا ولــو ال رمحــة مــا أرســل إلــيهم لــوكلهم إىل العهــد الســابق إلــيهم الرســل يعلمــوم ويرشــدوم ويهــدوم إىل ديــن  ا

ومــن فوائــدها: إثبــات امســني مــن أمســاء اهللا ومهــا: العزيــز ، واحلكــيم ؛  وعــذم بنــاء عليــه .أخــذه علــيهم يف .  الــذي

تفســري اآليـــة  وجـــل . وقــد مــر شـــرحهما ومــا يرتتـــب عليهمــا فـــال حاجــة إىل اإلعــادة ألجـــل أن منشــي بـــإذن اهللا عــز

مث قــال  . شــهيدا )) بــاهللا وكفــى يشــهدون والمآلئكــة بعلمــه أنزلــه إليــك أنــزل بمــا يشــهد اهللا (( لكــنكرميــة: ال

فلمـاذا جـاء  (( لكن اهللا يشـهد ))كلمة " لكن " حرف استدراك   (( لكن اهللا يشهد بما أنزل إليك ))عزوجل: 

. ويقــول إنـــك مل ترســـل كمـــا أرســـل لـــهوســـلم حــرف االســـتدراك يف هـــذا املوضـــوع ؟ ألن النـــيب صــلى اهللا عليـــه وآلـــه 

(( لكـن اهللا خالفا ملن ؟ ملن كذبه وقـال إنـه مل ينـزل إليـه ،  (( لكن اهللا يشهد بما أنزل إليك ))الرسول ، فقال: 

وهـو القـرآن ، وشـهادته سـبحانه وتعـاىل لنبيـه نوعـان:  يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمـه )) (( بمـا أنـزل إليـك ))

كمــا يف هــذه اآليــة ؛ وشــهادة فعليــة وهــي متكــني يف األرض ونصــره علــى عــدوه وإظهــار اآليــات الــيت شــهادة قوليــة  

يف تعجــز البشــر علــى يــده صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، فــإن هــذا شــهادة أيــش ؟ قوليــة ؟ كــون اهللا ينصــره وميكــن لــه 

لنبيه احلـق تنقسـم إىل قسـمني:  ويعطيه اآليات هذه شهادة فعلية ؛ إذا شهادة اهللا تعاىل  األرض ويورثه األرض

(( شــهادة قوليــة كمــا يف هــذه اآليــة ، وشــهادة فعليــة وذلــك مبــا آتــاه اهللا عزوجــل مــن اآليــات والتمكــني يف األرض ؛ 

يعـين أنـه نـزل بعلـم مـن اهللا عزوجـل أو أنزلـه مبعلومـه أي مبـا علـم سـبحانه وتعـاىل أنـه  بما أنزل إليك أنزلـه بعلمـه ))

، وكال املعنيني صحيح وال يتنافيان فيجب محل اآلية على املعنيني بناء على القاعـدة السـابقة  مصلح للخلق والعباد

 (( والمالئكـة يشـهدون ))أنه إذا احتمل الدليل ملعنيني على السواء وال منافاة بينهما وجب محله عليهما مجيعا ؛ 



هـل  (( المالئكـة ))؛  م قرآنـا كـان بـه رسـوالاملالئكة تشهد أيضا أن اهللا أنزل علـى حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـل

هنا ملك واحد وهو جربيل ألنه نـزل بـالقرآن أو العمـوم ؟ العمـوم ، نعـم العمـوم ، جيـب أن نعلـم أنـه  املالئكةاملراد ب

إذا جاء اللفظ عاما فالواجب محله على عمومه إال بداللة قوية تدل على أنه أريـد بـه اخلصـوص سـواء كانـت داللـة 

و عقليـة ؛ ومـن املعلـوم لنـا مجيعـا أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ملـا عـرج بـه كـان جربيـل يسـتفيت فيقـال شرعية أ

أنه أوحي إليه عليـه الصـالة والسـالم من معك ؟ فيقول حممد ، فيقال أرسل إليه ؟ فيقال نعم ؛ فتعلم املالئكة ذا 

ل هلــم عبــادات كمــا اقتضــتها حكمتــه ، وجعــل بعضــهم ؛ املالئكــة هــم عــامل غيــيب خلقهــم اهللا تعــاىل مــن نــور وجعــ

حـال أي   (( وكفـى بـاهللا شـهيدا )) (( شـهيدا ))أفضل من بعض ؛ وتقدم الكالم عليه كثريا فال حاجة لإلعادة ؛ 

كفـى اهللا شـاهدا عزوجـل ؛ والبـاء هنـا قـالوا إـا زائـدة لتحسـني اللفـظ واألصـل: كفـى اهللا شـاهدا ، ونعـم واهللا كفــى 

(( شــهد اهللا أنــه ال إلــه إال هــو ؛ لكــن إذا جــاء شــاهد آخــر وثالــث ازداد عنــه القــوة كمــا قــال تعــاىل:  اهللا شــاهدا

دة صــارت مــن أطــراف ثالثــة: الــرب عزوجــل ، والثــاين املالئكــة ، فالشــهادة علــى الواحــ والمالئكــة وأولــو العلــم ))

والثالث أويل العلم ؛ أما الشاهد للرسالة فلـم يـذكر إال طـرفني: اهللا ، واملالئكـة ؛ ملـاذا ؟ ألن أولـوا العلـم ال يكونـون 

 (( لكـنيـة الكرميـة: فوائـد اآل  .  (( وكفـى اهللا شـهيدا ))أويل علم إال بعـد ثبـوت الرسـالة فهـم تـابعون يف الواقـع ؛ 

يف هـذه اآليـة الكرميـة فوائـد ؛  . شـهيدا )) بـاهللا وكفى يشهدون والمآلئكة بعلمه أنزله إليك أنزل بما يشهد اهللا

وهــو ســبحانه  (( وكفــى بــاهللا شــهيدا ))ومــن قولــه:  (( لكــن اهللا يشــهد ))منهــا: إثبــات الشــهادة هللا ؛ مــن قولــه: 

علــى كــل مــا حيــدث يف الســماء واألرض بــل علــى مــا مل حيــدث لــو حــدث  وتعــاىل شــاهد علــى كــل أعمــال اخللــق ، 

مـع أنـه مل يـتكلم بـه لكـن  (( ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس بـه نفسـه ))كيف كان  ، قال اهللا عزوجـل: 

 . (( بمــا أنــزل إليــك ))ومــن فوائــدها: إثبــات رســالة النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ؛ لقولــه:  اهللا يعلــم بــذلك .

مـن قولـه تعـاىل: (( مبـا أنـزل أنزلـه بعلمـه )) فـإنزال القـرآن مـن   ومن فوائدها: أن القرآن كالم اهللا ؛ من أين تؤخـذ ؟

عنـد اهللا عزوجـل يــدل علـى أنـه كــالم اهللا ؛ وـذا اســتدل أهـل السـنة واجلماعــة علـى أن القـرآن كــالم اهللا ؛ فـإن قــال 

كالم اهللا مثل قوله تعـاىل: (( وأنزلنـا احلديـد فيـه بـأس شـديد )) وكـذلك قائل: إن اهللا يذكر اإلنزال يف أشياء ليست  

(( وأنزل لكم من األنعـام مثانيـة أزواج )) ؟ فـاجلواب أن مـا ذكـر هنـا أعيـان قائمـة بنفسـها ؛ وأمـا الكـالم فهـو معـىن 

وجـل ؛ واسـتدل العلمـاء أيضـا ال يقوم إال بذاته ، نعم إال بغريه ، إال بذاته ؛ وعلى هذا تبني أن القرآن كـالم اهللا عز 

ذه اآلية وأمثاهلا على أن اهللا تعاىل يف العلو ؛ لقوله: (( مبا أنزل إليك )) وهو كذلك فإنه تعاىل فـوق كـل شـيء ، 

واألدلة على هذا متواترة وهللا احلمد وقد سبق بياا كثريا ؛ ولكن الغريب أننا يف خمالفتنـا للنـاس يف هـذا املوسـم تبـني 

ريا مــــن املســــلمني مــــع األســــف ال يؤمنــــون بعلــــو اهللا ويقولــــون إن اهللا بذاتــــه يف كــــل مكــــان ، وذلــــك ألن لنــــا أن كثــــ



علمائهم يقررون هلم هذا يعين وحنن تكلمنا عليها كثريا يف لقاءات يف املسجد احلرام حىت إـم ـ واحلمـد هللا ـ اقتنعـوا 

طالبا شابا مـن الصـني يـتكلم بلغـة العربيـة جيـدا فلمـا . يقولون كذا وكذا ؟ حىت إننا وقالوا سبحان اهللا كيف علمائنا

هـذا حـق لكـن أنـا يعـين إىل انتهينا من الكـالم عـن هـذا وانتهـى الـدرس جـاء إيل وقـال سـبحان اهللا هـذا الـذي قلـت 

القول الباطل ، وإمنـا علمائنـا يقولـون هكـذا ، وأن مـن قـال إن اهللا عـال بذاتـه فهـو كـافر ، وأن  ه .أليش ؟ ألن اآلن

ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم وحممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب كلهـــم مبتدعـــة ، ســـبحان اهللا ، أليـــش ؟ قـــالوا ألـــم خرجـــوا عـــن 

علــى مــذهب احلنابلــة ، كــل .  ابــن تيميــة حنبلــيإن القــوم الــذي .مــذاهب األربعــة ، قلــت مــن قــال لــك هــذا ؟ قلنــا 

لكــن احلمــد هللا ســبحان اهللا اطمــئن ظهــر وكــذلك ابــن القــيم وكــذلك حممــد بــن عبــد الوهــاب ، وال يرجــع إال هــذا ؛ 

مـــن وجهـــه عالمـــة البشـــرى والقبـــول ؛ وهـــذا ينفـــع ؛ فأنـــا أقـــول ســـبحان اهللا أن داللـــة العلـــو علـــو اهللا عزوجـــل داللـــة 

ومــن فوائــدها: أن إنــزال اهللا  واضـحة مسعيــة وعقليــة وفطريــة ومــع ذلـك يقولــون هــذا قــول منكــر ، نسـأل اهللا العافيــة .

فال يتطرق إليه أي خلل ؛ ألنه يعلـم مـىت نـزل ومبـاذا نـزل  وكيـف نـزل وعـل مـن نـزل ، ال ميكـن  ،القرآن كان بعلمه 

أن يتطرق اخـتالف أو ادعـى نقـس أو ادعـى زيـادة ، ال ميكـن ؛ ألن اهللا نزلـه بـأيش ؟ بعلمـه ، أي أن إنزالـه مقـرون 

أنزله بعلمـه ؛ وكـذلك نـزل القـرآن مبـا يعلـم  بعلم اهللا ، من ادعى أن فيه زيادة أو نقصا فقد رمى اهللا باجلهل ألن اهللا

ومــن فوائــدها: إثبـــات املالئكــة ؛ مـــن أيــن نأخــذها ؟ مـــن قولــه: (( لكـــن اهللا  ســبحانه وتعــاىل أنـــه مصــلح للخلـــق .

يشــهد )) ؛ هــذه شــهادة اهللا عزوجــل ، أيــن املالئكــة ؟ اإلنــزال كــان عــن طريــق املالئكــة كــل املالئكــة أو مــن ؟ حنــن 

؛ من فوائد هـذه اآليـة إثبـات املالئكـة (( والمالئكة يشهدون )) بات املالئكة عموما ؟ من قوله: نقول املالئكة إث

وأن املالئكة ذات عقول خالفا ملن قال إم ال عقـول هلـم كمـا قالـه بعـض النـاس ممـن نسـأل اهللا هلـم العافيـة والعفـو 

عنايـة اهللا سـبحانه وتعـاىل برسـوله ومـا أوحـاه ومن فوائـدها:  ، املالئكة هلا عقول فهي تعرف وتعلم وتسمع وتقول .

إليــه حيــث ذكــر أن اهللا يشــهد بــه وكــذلك املالئكــة ، وكثــرة األدلــة علــى الشــيء أو كثــرة ســياق األدلــة علــى الشــيء 

ومــن فوائــدها: أن شــهادة اهللا يف الواقــع كافيــة عــن كــل شــيء ؛  تــدل علــى أيــش ؟ علــى العنايــة بــه ، وهــو كــذلك .

 ضــلوا قــد اهللا ســبيل عــن وصــدوا كفــروا الــذين (( إنتفســري اآليــة الكرميــة:  .  شــهيدا ))(( وكفــى بــاهللالقولــه: 

هـذه اجلملـة كمـا  (( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا قد ضلوا ضالال بعيـدا ))مث قال:  . بعيدا )) ضالال

لكفـــر يف األصـــل ، ومنـــه الكفـــرا أي بـــاهللا ، وا (( كفـــروا ))تـــرون مؤكـــدة مبؤكـــدين ؛ األول " إن " والثـــاين " قـــد " ؛ 

هلــا وجهــان: الوجــه األول  (( صــدوا عــن ســبيل اهللا ))وهـو غــالف للنخــل ، هــذا ألنـه يســرت مــا يف جوفــه ؛ وقولـه: 

أعرضــوا عــن ســبيل اهللا ؛ وعلــى هــذا تكــون الزمــة أي تكــون " صــد "عــل الزم ؛ والوجــه الثــاين صــدوا غــريهم ، أي 

متعديــة واملفعـول بــه حمــذوف أي وصـدوا غــريهم عـن ســبيل اهللا ؛ فاآليــة  محلـوهم علــى اإلعـراض ؛ وعلــى هــذا تكـون



ــــة عليهمــــا مجيعــــا ؛ والكفــــار الشــــك أــــم صــــادون  إذا حمتملــــة للــــوجهني وكالمهــــا ال ينــــاقض اآلخــــر فتكــــون حممول

ألنفسهم صادون لغريهم ، إن كانوا مـدعاة الكفـر فصـدهم واضـح وإن مل يكونـوا مـدعاة الكفـر فـإن النـاس يقتـدون 

 :من سـن سـنة سـيئة فعليـه وزرهـا م فيصدون عن سبيل اهللا كما صد هؤالء ؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم )

إذا صــد الكفــار لغــريهم يكــون بــالقول ويكــون بالفعــل ؛ مــىت يكــون بــالقول ؟ إذا كــانوا دعــاة  ووزر مــن عمــل بهــا )

يكــون بالفعـل إذا كـانوا يفعلــون ولكـنهم ال يــدعون و إىل الكفـر ، كلمـا رأوا شخصــا يريـد اهلدايـة ذهبــوا إليـه يصـدونه 

النــاس إال أن النــاس إذا رأوهــم اقتــدوا ــم والســيما إذا كــانوا مــن أشــراف النــاس ووجهــائهم فــإن النــاس عــادة يتبعــون 

الســبيل مبعــىن الطريــق ، وأضــافه اهللا إليــه ألنــه تبــارك وتعــاىل هــو الــذي شــرعه  (( عــن ســبيل اهللا ))القــوم ؛ وقولــه: 

للعبـاد فأضـيف إليــه ؛ واعلـم أن الســبيل والطريـق والصـراط تــارة يضـاف إىل اهللا وتــارة إىل غـري اهللا ، فيضــاف إىل اهللا 

(( ومـــن يشـــاقق  تعـــاىل: باعتبـــار أن اهللا هـــو الـــذي شـــرع للعبـــاد ، ويضـــاف إىل غـــريه باعتبـــار الســـالكني ، قـــال اهللا

فأضـاف السـبيل إىل املـؤمنني وهنـا  الرسول من بعد ما تبين له الهدى وتبع غير سبيل المؤمنين نوله مـا تـولى ))

أضـــاف الســـبيل إىل اهللا ؛ يضـــاف إىل اهللا ألنـــه هـــو الـــذي شـــرعه وألنـــه يوصـــل إىل اهللا فمـــن ســـلكه وصـــل إىل اهللا 

(( قد ضلوا ضـالال بعيـدا )) (( ضـلوا ك إذا سلكته أوصلك إليها ؛ عزوجل كما تقول سبيل مكة من وين ؟ ألن

وذلـك لكفـرهم وصـدهم عـن سـبيل اهللا ، ووصـف  (( ضـالال بعيـدا ))الضالل مبعىن التيه أي تاهوا عـن احلـق ،  ))

ضـل  بأنه بعيد ألن هذا الضالل ـ والعياذ باهللا ـ ضالال عن شيء بني فإن احلق منار وعلم يهتدي به كل ضال فـإذا

  عنه أناس كان ضالهلم بعيدا لقوة الدليل .

  سؤال عن حكم تقسيم الدين إىل أصول وفروع ؟ السائل :

الشــيخ رمحــه اهللا يقــول إنــه تقســيمه إىل أصــول وفــروع مبعــىن إن هــذا أصــول وهــذا فــروع ، هــذا غلــط يعــين  الشــيخ :

يح ؛ ألن مـن األحكـام العمليـة مـا هـو يقول كل األحكام العملية فروع وأحكام العقدية أصول ، هـذا مـا هـو بصـح

مــن أصــل األصــول كأركــان اإلســالم اخلمســة مــثال ؛ ... أن نقــول الــدين اإلســالمي بعضــه أعلــى مــن بعــض وأفضــل 

من بعض وأعظم من بعض ، فليس ترك سنة من سنن الصالة كرتك الواجب منها ، وليس تـرك راتبـة للصـالة كـرتك 

  الصالة ؛ هذا الذي نقول .

  سؤال عن حكم تقسيم العقائد واألعمال ؟ السائل :

ال ، نقول عقائد وأعمال ، ونقول أيضـا العقائـد واألعمـال درجـات ، شـيء مـن العقائـد إذا أنكرتـه يكـون  الشيخ :

  خطري جدا وشيء آخر دون هذا .

  



 ضــالال ضــلوا قــد اهللا ســبيل عــن وصــدوا كفــروا الــذين (( إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛  قــراءة اآليــات:

 أبـدا فيهـا خالـدين جهـنم طريـق إال طريقـا ليهـديهم وال لهـم ليغفـر اهللا يكـن لـم وظلمـوا كفروا الذين بعيدا إن

 تكفـروا وإن لكـم خيـرا فـآمنوا ربكـم مـن بـالحق الرسـول جـاءكم قـد النـاس أيهـا يسـيرا يـا اهللا على ذلك وكان

 علـى تقولـوا وال دينكم في تغلوا ال الكتاب أهل حكيما يا عليما اهللا وكان واألرض السماوات في ما هللا فإن

 ورسـله بـاهللا فـآمنوا منـه وروح مـريم إلـى ألقاهـا وكلمتـه اهللا رسـول مـريم ابـن عيسـى المسـيح إنما الحق إال اهللا

 فــي ومـا السـماوات فـي مـا لـه ولــد لـه يكـون أن سـبحانه واحـد إلـه اهللا إنمــا لكـم خيـرا انتهـوا ثالثـة تقولـوا وال

  . وكيال )) باهللا وكفى األرض

يف هـذه اآليـة الكرميـة  . بعيـدا )) ضـالال ضـلوا قـد اهللا سبيل عن وصدوا كفروا الذين (( إنفوائد اآلية الكرمية: 

خيرب اهللا عزوجل ـ وهو خربه صادق ـ خـربا مؤكـدا بـإن الـذين مجعـوا بـني هـذين الوصـفني قـد ضـلوا ضـالال بعيـدا وهـو 

إذا دعـت احلاجـة إليـه ، وقـد قـال علمـاء  ابتـدائياائدها: تأكيد اخلرب ولـو كـان ومن فو  الكفر والصد عن سبيل اهللا .

البالغة إن األصل يف اخلرب أن يؤتى غري مؤكدة فتقول: حممد جمتهـد ، وحيسـن توكيـده عنـد تـردد املخاطـب ، وجيـب 

ال يعـرف عنـه شـيئا فهـذا ال حيتـاج إىل  قلنـا: حممـد قـائم ، خناطـب رجـال .توكيده عند إنكار املخاطـب ، فمـثال إذا 

توكيد ، وذلك ألن املخاطب سوف يقبل اخلرب ؛ وإذا كنا خناطب شخصا مرتددا فهنا حيسـن أن يؤكـده حـىت يرتفـع 

عنه الرتدد ؛ وإذا كنا خناطب منكرا أو يف حكم املنكر فإننا نؤكده وجوبا ويتعـدد أو تتعـدد أداة التوكيـد حبسـب قـوة 

أكـد اهللا اخلـرب مـع أن اخلـرب يلقـى إىل خـال الـذهن ، فيقـال ألمهيـة املوضـوع ، ألمهيـة املوضـوع ؛ ألن اإلنكار ؛ فهنـا 

ومـن فوائـدها: أن مـن آمـن واسـتقام علـى سـبيل اهللا ودعـا مهيـة فـإن مـن املستحسـن أن يؤكـد . املوضوع إذا كـان ذا أ

ذهن فإنـه إذا ثبـت احلكـم لشـيء ثبـت الناس إليها فهو على اهلدى ؛ نأخذ ذلـك مـن أي شـيء ؟ مـن املخـالف والـ

أن الضــالل ينقســم إىل ضــالل قريــب وضــالل بعيــد ؛ وهكــذا أيضــا املعاصــي تنقســم ومــن فوائــدها:  نقيضـه لضــده .

 لهــم ليغفــر اهللا يكــن لــم وظلمــوا كفــروا الــذين (( إنتفســري اآليــة الكرميــة:  إىل كبــائر وصــغائر كمــا هــو معــروف .

 (( إنمث قـال عزوجـل:  . يسـيرا )) اهللا علـى ذلـك وكـان أبـدا فيهـا خالـدين مجهـن طريـق طريقا إال ليهديهم وال

هــذه اآليــة كاآليــة األوىل فيهــا توكيــد هلــذا  طريقــا )) ليهــديهم وال لهــم ليغفــر اهللا يكــن لــم وظلمــوا كفــروا الــذين

احلكــم ؛ لكــن فيهــا التصــريح يف الكــل ، فبــأي ظلمــوا ؟ ظلمــوا باالســتمرار علــى الكفــر ؛ ألن اإلنســان إذا اســتمر 

والظلـم يف األصـل مبعـىن  (( وما ظلمناهم ولكـن ظلمـوا أنفسـهم ))على كفره فقد ظلم نفسه كما قال اهللا تعـاىل: 

     (( كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ))اىل: النقص ؛ لقوله تع

 


